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צו הדואר )דחיית היום הקובע( )מס' 2(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 57)ג( לחוק הדואר )תיקון מס' 11(, התשע"ב-12012 )להלן - 
החוק(, ולאחר שנוכחתי כי לא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 57)ב( לחוק, אני מצווה 

לאמור:

בסעיף 56)1( לחוק, במקום "84 חודשים" יבוא "90 חודשים".  .1
י"ט בתמוז התשע"ט )22 ביולי 2019(

)חמ 3-4680(

ם ל ס מ א ד  ו ד  
שר התקשורת   

הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התשע"ט-2019

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ג( לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-12009, אני 
מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד שפורסם בחודש יוני 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2018,   .1
מיום כ"ח בסיוון התשע"ט )1 ביולי 2019( -

)1( נוסח תקנה 3)ה( לתקנות הוא:

")ה( בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה 
בסכום של 5,935 שקלים חדשים.";

)2( נוסח התוספת הראשונה לתקנות הוא:

"תוספת ראשונה
)תקנות 1, 2, 3 ו–4(

טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

)UV( 611שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה על–סגולה

611שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקרו–קרינה 
בעל צפיפות הספק משוקלל 

3x10-6W/ שאינו עולה על
cm2

611 וכן - 245 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

611שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינת לייזר

611שנההיתר הפעלה

 היתר סוג למקור קרינה 
Class 3 מסוג

611 וכן - 245 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

832 עמ'  התשע"ה,   ;1570 ועמ'   585 עמ'  התשע"ד,   ;1564 עמ'  התשע"ג,  ק"ת   ;566 עמ'  התשע"ב,  ס"ח    1 

   ועמ' 1384; התשע"ו, עמ' 683 ועמ' 1704; התשע"ז, עמ' 643 ועמ' 1386; התשע"ח, עמ' 898 ועמ' 2584;
  התשע"ט, עמ' 1912.

תיקון סעיף 56 לחוק

ק"ת התשס"ט, עמ' 381; התשע"ח, עמ' 2598.  1

שינוי סכומים
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

)IR( 611שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה תת–אדומה

611שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקור קרינה בעל 
צפיפות הספק משוקלל שאינו 

100mW/cm2 עולה על

611 וכן - 245 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר הנמוך מ–10 מגה הרץ

612,105חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

30,605

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

611 וכן - 245 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מ–10 מגה הרץ עד 

400 מגה הרץ

1,542 בעד הספק חמש שניםהיתר הקמה
משדר עד 250 

וואט, ועוד 1,555 
בעד כל מדרגת 

הספק של עד 250 
וואט נוספים

771 בעד הספק חמש שניםהיתר הפעלה
משדר עד 250 

וואט, ועוד 771 
בעד כל מדרגת 

הספק של עד 
250 וואט נוספים

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

614 וכן - 245 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מעל 400 מגה הרץ

1,225שנההיתר הקמה

3,674חמש שניםהיתר הפעלה

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 5 וואט

1,225 וכן - 611 חמש שנים
בעד כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
ממיתקן של חובבי רדיו

123שנההיתר הקמה

123חמש שניםהיתר הפעלה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
- )ELF(

)1( ממיתקן לייצור 
חשמל, למעט ממיתקן 

המייצר חשמל בזרם ישר 
כמפורט בפסקה )2(

305 בעד כל מגה חמש שניםהיתר הקמה
וולט אמפר יכולת 

ייצור חשמל

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

152 בעד כל מגה 
וולט אמפר יכולת 

ייצור חשמל

היתר סוג למיתקן לייצור 
חשמל בהספק של עד 1 מגה 

וולט אמפר

608 וכן - 244 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

DoCenter Id:801-02-2019-000566, received on -24/07/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץ התקנות 8251, כ"א בתמוז התשע"ט, 24.7.2019  3522
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

)2( ממיתקן המייצר 
חשמל בזרם ישר

6,086חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

18,255

היתר סוג למיתקן לייצור 
חשמל בהספק של עד 1 מגה 

וולט אמפר

3,041 וכן - 1,217 חמש שנים
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן להולכת 

חשמל; לעניין זה, ייחשב 
כל אחד מאלה מיתקן אחד: 

קו מתח–על מתחנת כוח 
לתחנת מיתוג, או קו מתח 

עליון מתחנת משנה או 
תחנת מיתוג לתחנת משנה

612,105חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

306,051

היתר סוג למיתקן להולכת 
חשמל בעל תצורה קבועה 

בלתי ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

3,058 וכן - 1,225 
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן לחלוקה 

ולהספקה של חשמל; לעניין 
זה, ייחשב כל אחד מאלה 
מיתקן אחד: קו מתח גבוה 

מתחנת משנה לשנאי חלוקה 
או קו מתח נמוך משנאי 

חלוקה לכניסה למונה לקוח

6,086חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

1,829

היתר סוג למיתקן לחלוקה 
ולהספקה של חשמל בעל 

תצורה קבועה בלתי ניתנת 
לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

3,041 וכן - 1,217 
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן השנאה, 

לרבות תחנת מיתוג

612,105חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

1,829

היתר סוג למיתקן השנאה 
בעל תצורה קבועה בלתי 

ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

3,041 וכן - 1,217 
בעד כל מקור 

קרינה".

י"ג בתמוז התשע"ט )16 ביולי 2019(
)חמ 3-3665-ת2(

ט מ ס א  י ג  
המנהל הכללי של  

המשרד להגנת הסביבה  
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